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DUO

 Wie kent DUO niet: beurs, bekostiging, examens, 

inburgering

 2012 Inrichting IV ketens: optimalisatie

 2015 Start BusDevOps: integratie en 

wendbaarheid

 2018 vraag: wat is logische stap in volwassenheid

 Vraagstukken: wijze van opdrachtverkrijging, 

wijze werkverdeling, de coördinatie daarop en de 

belemmeringen in verkrijgen > snelheid.

 Aanbevelingen o.a. gepresenteerd in game!  
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Doel van het spel

 Context: een organisatie met PERFECT scrummende agile DEVOPS teams

 Doel: verbetering van de flow van werk naar de teams

 Hoe blij zijn de opdrachtgevers?

 Hoe blij zijn de teams?

 Hoe blij zijn de projectleiders?

 Hoe blij zijn de managers?

 Wat veranderen we aan de besturing?

 Wat betekent dat in de organisatie?
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Werkitem in Klaver

De Escalatiejoker: 
Recht op herplannen van één item

StoryPunten

Itemwaarde 
(H=8,M=3,L=1)

Kaart ID

Project Klaver
Baten als alle klavertjes af zijn

Totale project waarde

Time To Market
multiplier

Sprint backlog sprint 1



Ronde 1: PUSH

 Spelers zijn 4 projectleiders

 Eén voor één een werkitem inplannen 

 Vergeet je joker niet ;-)
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Deed je wat verwacht kan worden met jouw projectleidersmissie?



Perfecte eenheden (spelers, teams, tanks) nog geen 
“perfecte performance”

 Kankercel 

 Voetbalspeler

 Duitse versus Franse tanks

7Deed je wat verwacht kan worden met jouw projectleidersmissie?



Ronde 2: PULL

 Spelers zijn drie Product Owners en één Portfolio Manager. 

 Portfolio Manager: In welke volgorde wil je de projecten laten pullen?

 Product Owners pullen hun werkitems in de gewenste volgorde
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Score, Effect?



Ronde 3: Bottlenecks

 Keuze:

1) Koop 2 velocity bij van een kleur (+2)

2) Neem 2 velocity weg van een kleur (-2)

Leid een team op in die kleur (-2!)

 Flexibele teamgrootte of richting featureteams? Effect? Realistisch?
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Uitkomst

 DUO’s voornemens: 

Pull versus Push

Waarde & Focus

Multi-inzetbaarheid / Featureteams

 Spel bevat 6 rondes ter illustratie effect en discussie

 Inmiddels gespeeld met management DUO 

 Zie https://www.vka.nl/product/lean-agile-governance-game/
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